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Ο Δήμαρχος Πόρου
Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, (με την «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του
Ν.4412/2016) με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση
ελεύθερου χώρου Ο.Τ. 382 του Πολεοδομικού Σχεδίου Πόρου Τροιζηνίας», με κωδικούς: C.P.V.:
45112710-5 & 45223500-1 και Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:186316.
Αποκλειστικό κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 225.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 181.451,61 € , Φ.Π.Α 43.548,39 €) και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 131.114,80 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 23.600,66 €
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15 % επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
23.207,32 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν.
4412/2016.
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 303,03 € σύμφωνα με το
άρθρο 153 του ν. 4412/2016.
Φόρος προστιθέμενης αξίας 24% 42.774,19 €.
Απολογιστικά αρχαιολογικών εργασιών ποσού 4.000,00 €.
Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από πόρους του Πράσινου Ταμείου και από Ιδίους Πόρους του Δήμου
Πόρου (ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΚΑΕ: 30.7336.0002)
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα ορισμού επιβλέποντος
μηχανικού.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .
Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που
ορίζεται παρακάτω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 12/05/2022 και ώρα 14:00 .
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 10/06/2022 και ώρα: 14:00.
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 17/06/2022 και ώρα: 11:00 .
Οι όροι - τεχνικές προδιαγραφές και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και τα
δικαιολογητικά συμμετοχής, αναφέρονται στην αντίστοιχη διακήρυξη, η οποία έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr) και στον ιστότοπο του Δήμου Πόρου:
www.poros.gr
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2298320522.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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